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مستخلص البحث

ان االهتمام بدراسة جودة االداء اإلداري ألعضاء االتحاد العراقي بكرة اليد وفق معايير الجودة يعمل
كثيرا ً على تحسين أدائهم اإلداري وهذا بدوره يعود بالنفع والفائدة للعبة في بلدنا الحبيب ويعد هذا من
البحوث المهمة التي يجب العناية بها وذلك بسبب قلتها من جانب واهميتها على جودة ادائهم االداري من
جانب اخر لذا تتجلى اهمية هذه الدارسة في تطوير العمل اإلداري ألعضاء االتحاد وفق معايير الجودة
وان اي مجهود من اجل تحسين مستواه له االثر واالهمية في تطوير اللعبة وتكمن مشكلة البحث في ان
جودة االداء االداري يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بالنتائج التي تحققها األندية ،وعلى مختلف األصعدة ويبرز
دوره بشكل رئيسي عندما يعمل أعضاء االتحاد على توظيف كل اإلمكانات والقدرات التي لديهم من اجل
تطوير األداء ووضعه باالتجاه الصحيح الذي يصب في تحسين النتائج فضال عن التنسيق مع المؤسسات
والمنظمات التي تقود الرياضة العراقية من اجل االستفادة من الخبرات والقدرات في مجال جودة االداء
لذلك وجب على القائمون على أي مؤسسة رياضية االخذ بنظر االعتبار البحث عن جودة األداء وليس
أداء اداري فقط غير ملبي لطموح المعنين بهذه المؤسسة الرياضية ،وان اهميته كبيرة للعاملين في االتحاد
العراقي لكرة اليد كونه منسقا العمل ومرشدا للعاملين في هذا المجال وللدراسات السابقة التي افرزت دوره
في تطور العاملين في مجال التربية الرياضية ومن خالل اطالع ومالحظة الباحثان على الدراسات
والبحوث والنتائج وجدت ان هنالك تفاوت في جودة االداء االداري لالتحاد العراقي بكرة اليد وانعكاساته
فيما بعد على عمل االتحاد وبذلك نستطيع ان نضع التساؤل االتي-:
.1هل يتسم عمل أعضاء االتحاد العراقي بكرة اليد بجودة األداء وفق معايير الجودة.
 .2هل يتسم جودة األداء اإلداري لالتحاد العراقي بكرة اليد بالتميز واالبداع؟
يهدف البحث :الى التعرف الى جودة االداء اإلداري .معرفة واقع جودة األداء االداري لالتحاد العراقي
بكرة اليد.
فرض البحث :تميز االتحاد العراقي المركزي بكرة اليد بجودة األداء اإلداري
ولتحقيق اهداف البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي ،تم تحديد مجتمع البحث من مدربي األندية في
العراق بواقع ( )06مدربا ً في الدوري الممتاز ،و( )06مدربا ً في دوري الدرجة األولى اما عينة البحث
فتمثلت ( )06مدربا ً في الدوري الممتاز و( )06مدربا ً في دوري الدرجة األولى بنسبة ( )00.00%كما
استخدم الباحثان مقياس جودة األداء اإلداري والمتكون من ( )04فقرة.
وبعد ذلك قام الباحثان بمعالجة النتائج في الباب الرابح للحصول النتائج الخاصة بالبحث
وتوصل الباحثان الى بعض االستنتاجات اهمها:
 .1قلة الجدية واالخذ بنظر االعتبار المبادئ األساسية لجودة االداء.
 .2يؤدي جودة االداء دورا ً مهما ً في تغير وتطوير االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد.
وقد توصل الباحثان الى بعض التوصيات:
 .1اتاحة الفرصة للجميع إلعطاء آرائهم بحرية من خالل اشراكهم في دورات وورش تطويرية.
.2تطبيق المقياس على االتحادات األخرى على مستوى العراق وعلى كافة االلعاب.
الكلمات المفتاحية :األداء ،االداري ،كرة اليد،
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study of the reality of the quality of administrative performance of the
Central Iraqi Union by hand from the point of view of trainers
Dr. Mona Taleb Thabet
Suheir Meteb Manaf
The interest in studying the quality of administrative performance by the Iraqi handball is
beneficial and beneficial to the game in our beloved country, and this is one of the important
researches that must be taken care of, because of its diminution on the one hand and its
importance on the quality of their administrative performance on the other hand, so the
importance of this study is reflected in highlighting the implications of the role of quality
performance The administrator in the development of the federation and that any effort to
improve its level has the effect and importance in developing the game.
. As for the research problem: The quality of administrative performance is directly linked
with those institutions and organizations that lead the Iraqi sport. It aims to achieve all that is
positive and research and investigation in what would achieve progress at the technical and
administrative level. Therefore, those responsible for any sports institution must take into
consideration Searching for quality of performance and not only administrative performance
that does not meet the aspirations of those involved in this sports establishment, and its
importance is great for workers in the Iraqi Handball Federation as it is the work coordinator
and a guide for workers in this field and And for the previous studies that produced its role in
the development of workers in the field of physical education and through the researchers
’observation and studies on studies, research and results, I found that there is a disparity in the
quality of the administrative performance of the Iraqi federation by hand and its repercussions
later on the work of the union and by this we can put the following question: 1. Is the quality of administrative performance of the Iraqi Handball Federation characterized
by excellence and creativity?
The research aims: to identify the quality of administrative performance. Knowing the reality
of the quality of the administrative performance of the Iraqi Federation by handball.
Research imposition: The Central Iraqi Federation was distinguished by its handball quality of
administrative performance
To achieve the goals of the research, the researchers used the descriptive approach, the
research community was determined by the coaches of clubs in Iraq by (06) coaches in the
Premier League, (06) coaches in the first degree league, while the research sample consisted
of (06) coaches in the Premier League and (06) Trainer in the first degree league with a
percentage of (00.004). The researchers also used the measure of the administrative
performance quality, which consists of (04) items.
Then the two researchers processed the results in the winning section to get the results of the
research
The researchers reached some conclusions, the most important of which are:
1. Lack of seriousness and taking into consideration the basic principles of quality of
performance.
2. The quality of performance plays an important role in changing and developing the Iraqi
Central Handball Federation.
The researchers reached some recommendations:
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1. Provide an opportunity for everyone to freely express their opinions by engaging them in
development courses and workshops.
2. Apply the standard to other unions at the level of Iraq and all games.
Key words: performance, management, handball
Keywords: performance, management, handball,

المقدمة
تعد اإلدارة من العلوم المهمة التي لها تأثير كبير على المجتمع بشكل عام والمجال الرياضي
بشكل خاص ،وأن العمل بمضمونها ومصطلحاتها يساعد بالتغلب على المشكالت الطارئة وتحسين واقع
الحال في االتحادات الرياضية بوصفها مطلبا ً رئيسا ً للنهوض بمستوى األداء ومعالجة األزمات والتغلب
على المعوقات .فاإلدارة فن الوقت وتعد األداة المعتمدة للعاملين في االتحادات الرياضية ولكن بنسب
متفاوتة حسب الخبرات واإلمكانات المتوافرة وطبيعة التعامل فيما بينهم داخل االتحاد ،وطبيعة التعامل مع
بقية الجهات الخارجية .فكل فرد له توجهاته العلمية والعملية وطريقة في األداء اإلداري والظروف
الخاصة به للتكيف مع طبيعة العمل المناط به وكيفية السيطرة على زمام األمور في إبداء الجهود الحثيثة
وتقديم المستوى األفضل في العمل ،وان االهتمام بدراسة جودة االداء اإلداري ألعضاء االتحاد العراقي
بكرة اليد وفق معايير الجودة يعمل كثيرا ً على تحسين أدائهم اإلداري وهذا بدوره يعود بالنفع والفائدة للعبة
في بلدنا الحبيب ويعد هذا من البحوث المهمة التي يجب العناية بها وذلك بسبب قلتها من جانب واهميتها
على جودة ادائهم االداري من جانب اخر لذا تتجلى اهمية هذه الدارسة في تطوير العمل اإلداري ألعضاء
االتحاد وفق معايير الجودة وان اي مجهود من اجل تحسين مستواه له االثر واالهمية في تطوير اللعبة.
ان جودة االداء االداري يرتبط ارتباطا ً مباشرا ً بالنتائج التي تحققها األندية ،وعلى مختلف
األصعدة ويبرز دوره بشكل رئيسي عندما يعمل أعضاء االتحاد على توظيف كل اإلمكانات والقدرات
التي لديهم من اجل تطوير األداء ووضعه باالتجاه الصحيح الذي يصب في تحسين النتائج فضال عن
التنسيق مع المؤسسات والمنظمات التي تقود الرياضة العراقية من اجل االستفادة من الخبرات والقدرات
في مجال جودة االداء لذلك وجب على القائمون على أي مؤسسة رياضية االخذ بنظر االعتبار البحث عن
جودة األداء وليس أداء اداري فقط غير ملبي لطموح المعنين بهذه المؤسسة الرياضية ،وان اهميته كبيرة
للعاملين في االتحاد العراقي لكرة اليد كونه منسقا العمل ومرشدا للعاملين في هذا المجال وللدراسات
السابقة التي افرزت دوره في تطور العاملين في مجال التربية الرياضية ومن خالل اطالع ومالحظة
الباحثان على الدراسات والبحوث والنتائج وجدت ان هنالك تفاوت في جودة االداء االداري لالتحاد
العراقي بكرة اليد وانعكاساته فيما بعد على عمل االتحاد وبذلك نستطيع ان نضع التساؤل االتي-:
.1هل يتسم عمل أعضاء االتحاد العراقي بكرة اليد بجودة األداء وفق معايير الجودة.
 .2هل يتسم جودة األداء اإلداري لالتحاد العراقي بكرة اليد بالتميز واالبداع؟
يهدف البحث :الى التعرف الى جودة االداء اإلداري .معرفة واقع جودة األداء االداري لالتحاد العراقي
بكرة اليد.
فرض البحث :تميز االتحاد العراقي المركزي بكرة اليد بجودة األداء اإلداري.
الطريقة واالدوات
استخدم الباحثان المنهج الوصفي باألسلوب المسحي ،وتم تحديد مجتمع البحث من مدربي األندية في
العراق بواقع ( )06مدربا ً في الدوري الممتاز ،و( )06مدربا ً في دوري الدرجة األولى اما عينة البحث
فتمثلت ( )06مدربا ً في الدوري الممتاز و( )06مدربا ً في دوري الدرجة األولى بنسبة (.)00.00%
الوسائل واالجهزة واالدوات
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 المراجع والمصادر والدراسات النظرية والبحوث العلمية العربية واالجنبية.
 المالحظة والقياس.
 المقابالت الشخصية ملحق (.)1
 شبكة المعلومات العالمية (االنترنت).
 استمارة استبانة خاصة بمقياس جودة األداء اإلداري الملحق (.)2
 الحاسوب االلكتروني نوع (.)dell
اجراءات تنفيذ خطوات البحث الميدانية:
تحديد مقياس جودة االداء:
اطلعت الباحثتان على العديد من المصادر المرتبطة بموضوع البحث فضال عن المقابالت الشخصية
الملحق ( )1من اجل تحديد المقياس لحل مشكلة البحث وتكون المقياس من خمسة بدائل (  ) Likertاذ تم
وضع مقياس خماسي متدرج ( دائما ً  ،غالبا ً  ،احيانا ً  ،نادرا ً  ،اطالقا ً ) وتم ترتيب سلم الدرجات ابتداء من
( ) 5دائما ً ( )0غالبا ً ( )0احيانا ً ( )2نادرا ً ( )1ابدا ً
مقياس جودة األداء اإلداري (مناف.)2626 ،
التجربة االستطالعية قامت الباحثتان بتطبيق التجربة االستطالعية على مجموعة من المدربين في لعبة
كرة اليد والبالغ عددهم ( )26فردا ً وهم من خارج التجربة الرئيسة وكان الغرض من التجربة
االستطالعية االتي:
 تم التعرف على وضوح الفقرات على وفق المجال المبحوث.
 معرفة فاعلية ميزان التقدير للبدائل الخمسة المستخدمة.
 تم التأكد من كفاية فريق العمل المساعد ملحق ( )0وصالحية االدوات المستخدمة.
 مدى تجاوب أفراد عينة التجربة االستطالعية لتطبيق المقياس عليهم.
 التعرف على الوقت المستغرق لإلجابة على استمارة االستبانة.
 التأكد من مستوى العينة ومدى امكانية اجراء الدراسة.
وبناء عليه اجريت التجربة االستطالعية ليومي األربعاء .2610/12/0
تطبيق مقياسي جودة االداء االداري على العينة الرئيسة:
بعد ان تم اختيار المقياس قامت الباحثتان بمساعدة فريق العمل المساعد بتطبيقه على العينة
الرئيسة والبالغ عددهم ( )46من مدربي كرة اليد في العراق وللمدة من يوم اإلثنين  2610/12/0ولغاية
يوم االثنين  ،2610/12/20وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة الرئيسة قام الباحثان بترتيب استمارات
المقياس وتصحيحها وتدوين النتائج تمهيدا ً لتحليلها احصائيا ً وقد تم إيجاد بعض االحصاءات الوصفية
الخاصة بالعينة والجدول ( )1يبين ذلك.
الوسائل اإلحصائية:
استخدمت الباحثتان الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية )(Spss
 الوسط الحسابي. االنحراف المعياري. اختبار ) (Tللعينات المستقلة. معامل االلتواء. -الوسط الفرضي.
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عرض الوصف االحصائي لمقياس جودة األداء
الجدول ( )9يبين الوصف االحصائي
المقياس

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

معامل
االلتواء

الوسيط

جودة
االداء

90933122

1312611

23001

90932222

ادنى
درجة

اعلى
درجة

911322 991322

عرض الوصف االحصائي لمقياس جودة االداء والوسط الفرضي ومناقشتها:
عررررررررض الباحثررررررران فررررررري الجررررررردول ( )2الوصرررررررف االحصرررررررائي لبيانرررررررات عينرررررررة التطبيرررررررق
لجررررررودة االداء والتحقررررررق مررررررن معنويررررررة المقيرررررراس والتعرررررررف علررررررى مسررررررتوى العينررررررة مررررررن خررررررالل
الوسط الفرضي.
الجدول ()0
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل االلتواء واعلى وأدنى درجة وقيمة (ت) المحتسبة وقيمة الداللة لمقياس
جودة االداة
المتغيرات

الوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

االلتواء

قيمة (ت)
المحسوبة

قيمة
الداللة

نوع
الفرق

جودة االداء

90933122

1312611

23001

23360

23621

غير
معنوي

الوسط الفرضي

909

قيمة الداللة تكون معنوية إذا كانت < من 2320
مناقشة نتائج مقياس جودة األداء اإلداري:
ويتبين من خالل نتائج اختبار ( )Tوعند إجراء المقارنة بين الوسط الحسابي والفرضي للمقياس ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية ،إذ بلغت القيمة المعنوية ( )6.460والتي هي أكبر من مستوى الداللة ()6.65
مما يشير الى ان االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد لديه مستوى محدود وغير جيد من جودة االداء مما
يعني أن عينة البحث من اعضاء وقائمين على لعبة كرة اليد ال يمتلكون مستوى عا ٍل من جودة االداء في
تسيير االتحاد الذي يتولون إدارته وتوجيهه نحو تحقيق األهداف المنشودة ،فاألداء الغير جيد لديهم يعكس
صورة عن افتقارهم بالقوانين واألنظمة اإلدارية الخاصة باالتحاد ،وأن وصول اعضاء االتحاد الى هذا
المستوى الغير جيد من جودة األداء يعكس الدور الغير فعال في التعامل مع التسارع الدينامي الذي تعيشه
المجتمعات الرياضية اليوم في التطور والتقدم في مختلف المجاالت ،مما يتطلب إدارة متميزة بمن يشغلها
من اعضاء.
ويمكن أن يعزو الباحث ان هذه النتيجة الى أسباب أخرى منها خبرة االفراد أنفسهم بالعمل األداري،
وقوة روابط العالقة مع االخرين ،والتفاعل بينهم في وضع الخطط وتقسيم العمل والمشاركة في اتخاذ
القرارات وااللتزام في تنفيذها ،مما تنعكس بصورة إيجابية على نجاح العمليات اإلدارية الخاصة بعمل
االتحاد " إذ يحتاج جودة االداء إلى المزيد من الجهد والمنافسة الشديدة بين المؤسسات للوصول إلى أفضل
منتج بأقل التكاليف للحصول على رضى المستهلك" (جميل ،2665 ،صفحة ".)164ولتحقيق ما سبق
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تحتاج الجودة إلى توفر قيادات فاعلة وقادرة على االبتكار والتطبيق والمتابعة ،كما أنها تحتاج إلى تدريب
.
كافة العاملين على المهارات المطلوبة (العاجز ،فؤاد ،ونشوان ،جميل مصدر سبق ذكره ص )160
ويرى الباحثان أن جودة االداء تنبع من الثقافة وتنهل من القيم التي تمثل نقطة مهمة في تحقيق النجاح،
وهي أيضا مجمو عة من المبادئ التي تبدأ باإليمان واالقتناع به وفهمها وصوال إلى العمل بموجبها حتى
تصبح جزءا من السلوك ،وتكون مع المستقبل نماذج معيارية للسلوك الجيد ،وأداة قياس تسهم في عملية
الرقابة والتقييم ويعزو الباحثان سبب وجود هذا الضعف في مستوى جودة االداء الى أن اإلداريين يختلفون
في كيفية التعامل مع العملية التخطيطية وتحديد األهداف وكيفية تحقيقها من خالل االستخدام األمثل
للموارد المتاحة من خالل الكلفة والمجهود والوقت وتحديد الموارد البشرية والمادية واتخاذ القرارات
الهامة من خالل حجم وخطورة المشكالت الموجودة حسب المواقف وتحديد الخطة وبدائلها حيث يتطلب
تحقيق األهداف التعاون بين جميع العاملين حيث يعد معيارا ً لجودة االداء وهذا ما اكده عبد الحميد شرف
"إلتمام عملية األدارة في أي منشأة رياضية يجب تحقيق عنصر التنظيم ولكي يتحقق عنصر التنظيم يجب
أوال أنشاء هيكل تنظيمي بحيث يراعى فيه تقسيم األعمال وتصنيفها باألسلوب الذي يحقق أهداف هذه
المنشأة الرياضية ويراعى أيضا أن يتم تقسيمة األعمال على افراد الهيئة الرياضية بطريقة تضمن كفاءة
التنفيذ واالشراف" (شرف ،1000 ،صفحة .)20
عرض نتائج مجاالت مقياس جودة االداء ومناقشتها
عرض نتائج مجال التخطيط ومناقشته
الجدول ()3
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال التخطيط
المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

التخطيط

9631022

3300900

23911

23811

غير معنوي

الوسط الفرضي للمجال
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كررررران متوسرررررط الررررردرجات اقرررررل مرررررن الوسرررررط الفرضررررري للمقيررررراس فررررري فررررررق الداللرررررة اإلحصرررررائية
ممرررررا يعكرررررس عررررردم قررررردرة االتحررررراد علرررررى وضرررررع إسرررررتراتيجية تخطررررريط واضرررررحة األهرررررداف محرررررددة
السررررربل ،تفصرررررل مراحرررررل العمرررررل وخطواتررررره ،وتبرررررين مسرررررتلزمات كرررررل مرحلرررررة ،وتهيررررر وسرررررائلها
المختلفرررررة مرررررن أجرررررل تحقيرررررق األهرررررداف ،وبمراعررررراة مررررردى تررررروافر اإلمكانرررررات الماديرررررة والبشررررررية،
وتحديررررررد المرررررردى الزمنرررررري المطلرررررروب لتحقيررررررق أهررررررداف خطررررررة االتحرررررراد "إذ ان التخطرررررريط عبررررررارة
عررررررن مجموعررررررة مررررررن األنشررررررطة اإلداريررررررة المصررررررممة مررررررن أجررررررل تحضررررررير االتحرررررراد لمواجهررررررة
المسرررررررتقبل ،والتأكرررررررد مرررررررن أن القررررررررارات الخاصرررررررة باسرررررررتغالل االفرررررررراد والمررررررروارد (الوسرررررررائل)
تساعد المنظمة على تحقيق أهدافها" (حليمة ،2660 ،صفحة .)06
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عرض نتائج مجال التنظيم ومناقشته
الجدول ()0
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال التنظيم
المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

التنظيم

3032022

0301180

083036

23222

معنوي

08

الوسط الفرضي للمجال

كررررران متوسرررررط الررررردرجات اقرررررل مرررررن الوسرررررط الفرضررررري للمقيررررراس فررررري فررررررق الداللرررررة اإلحصرررررائية
ممررررا يؤشررررر الررررى أن االتحرررراد لررررم يؤكررررد علررررى تحديررررد األنشررررطة المطلرررروب القيررررام بهررررا مررررن خررررالل
تقسرررررريم األعمررررررال وتصررررررنيفها بهيكررررررل تنظيمرررررري وتحديررررررد مسررررررؤولية كررررررل عضررررررو اتحرررررراد وتحديررررررد
المؤهالت المطلوبة لها من أجل تحقيق األهداف المرسومة إلدارة االتحاد.
عرض نتائج مجال الرقابة والمتابعة ومناقشته
الجدول ()0
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال الرقابة والمتابعة
المجال
الرقابة والمتابعة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

0932622

3380196

23980

23801

غير معنوي

الوسط الفرضي للمجال

09

وتعررررررزو الباحثترررررران سرررررربب وجررررررود المسررررررتويات الغيررررررر جيرررررردة لمجررررررال الرقابررررررة والمتابعررررررة الررررررى أن
هرررررؤالء األداريرررررين العررررراملين باالتحررررراد العراقررررري المركرررررزي لكررررررة اليرررررد ال يهتمرررررون بهرررررذا المجرررررال
كونرررررره يمثررررررل الدعامررررررة الرئيسررررررة الترررررري يعتمرررررردها األداري فرررررري طبيعررررررة عملرررررره وكررررررذلك األسررررررلوب
النررررراجح الرررررذي يتخرررررذه األداري فررررري عمليتررررري الرقابرررررة والمتابعرررررة لمرررررا لهرررررا مرررررن األثرررررر البرررررالغ علرررررى
نفسررررررية العرررررراملين ومررررررن شررررررأنه أن يررررررؤدي جررررررودة االداء الررررررى أعلررررررى المسررررررتويات وذلررررررك ألن هررررررذا
المجرررررال حسررررراس جررررردا ويحتررررراج مرررررن اداري االتحررررراد أسرررررلوبا خاصرررررا يتعامرررررل بررررره لكررررري ال يفسرررررر
القرررررائمين علرررررى اللعبرررررة تصررررررفات هرررررؤالء اإلداريرررررين تفسررررريرات خاطئرررررة ممرررررا يرررررؤثر علرررررى العمليرررررة
النهائية وهي النتائج .
ان عمررررررل أعضرررررراء االتحرررررراد يكررررررون ارتجررررررالي وبعيررررررد عررررررن معررررررايير الجررررررودة فرررررري األداء اإلداري
وال يررررررتم بشرررررركل مرررررردروس وفررررررق معررررررايير الجررررررودة العالميررررررة ممررررررا اعطررررررى نتررررررائج غيررررررر مقبولررررررة
وهررررررر ذا مرررررررا يؤكرررررررده طرررررررارق عبرررررررد الحميرررررررد البررررررردري(  ") 2661أن وظيفرررررررة الرقابرررررررة ضررررررررورية
وحتميررررررة لنجرررررراح المنظمررررررة  ،والرقابررررررة كعنصررررررر مررررررن عناصررررررر اإلدارة هرررررري مقيرررررراس تصررررررحيح
أداء المرؤوسررررررررين  ،وعررررررررن طريقهررررررررا نعرررررررررف أن أهررررررررداف المنظمررررررررة والخطررررررررط الموضرررررررروعة
لبلوغها قد تحققه (البدري ،2661 ،صفحة )00
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عرض نتائج مجال المشاركات والنتائج ومناقشته
الجدول ()1
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال المشاركات والنتائج
المجال

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

المشاركة والنتائج

0839222

0390002

03101

23221

معنوي

06

الوسط الفرضي للمجال

يتبرررررررين مرررررررن الجررررررردول ( )0ان مسرررررررتوى الوسرررررررط الحسرررررررابي جيرررررررد مقارنترررررررا ً بالفرضررررررري إذ تعرررررررزو
الباحثرررررة ذلرررررك الرررررى ان االتحررررراد كررررران مهتمرررررا ً بالمشررررراركات وايضرررررا ً بالنترررررائج التررررري ترررررأتي مرررررن هرررررذه
المشرررررراركات كررررررون ان المشرررررراركات تكررررررون مدعومررررررة مررررررن اللجنررررررة األولمبيررررررة الوطنيررررررة العراقيررررررة
والتررررري تطالرررررب االتحررررراد بنشررررراط يغطررررري هرررررذه التكررررراليف التررررري تصررررررفها فضرررررال عرررررن ان هنالرررررك
تقيررررريم ألداء االتحررررراد مرررررن عررررردة مؤسسرررررات حكوميرررررة ممرررررا يررررردفع االتحررررراد بالتسرررررابق فررررري االشرررررتراك
ب المنافسررررررات سررررررواء علررررررى الصررررررعيد المحلرررررري او الحكررررررومي كمررررررا والحظررررررت الباحثررررررة ان االتحرررررراد
جررررراد باالشرررررتراك بجميرررررع المنافسرررررات إذا مرررررا اتيحرررررت لررررره الفرصرررررة لكرررررن ربمرررررا الظرررررروف الماديرررررة
والمعنوية تجعله ال يستطيع في بعض األحيان من المشاركة.
عرض نتائج مجال رضا المستفيد ومناقشته
الجدول ()6
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال رضا المستفيد
الوسط
الحسابي

المجال
المشاركة والنتائج

0939822

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

3316001

23012

23100

غير معنوي

09

الوسط الفرضي للمجال

يتبرررررررين مرررررررن الجررررررردول ( )4ان مسرررررررتوى الوسرررررررط الحسرررررررابي غيرررررررر جيرررررررد مقارنترررررررا ً بالفرضررررررري إذ
تعرررررزو الباحثرررررة ذلرررررك الرررررى ان النترررررائج التررررري تناولتهرررررا الباحثرررررة سرررررابقا ً وقامرررررت بتفسررررريرها مررررراهي اال
تحصرررررريل حاصررررررل لعرررررردم رضررررررا المسررررررتفيد مررررررن جررررررودة األداء وذلررررررك الن المسررررررتفيد مررررررن عمررررررل
االتحررررراد لررررررم يجررررررد ثمرررررررة جيررررردة تؤهلرررررره وتطرررررروره وتنقلرررررره ل مرررررام لررررررذلك جرررررراءت اجاباترررررره علررررررى
المجرررررال الخررررراص برضرررررا المسرررررتفيد سرررررلبية وغيرررررر متفائلرررررة وقرررررد بينرررررت الباحثرررررة سررررربب ان جرررررودة
األداء الغير جيد مسبقا ً.
عرض نتائج مجال اتخاذ القرارات ومناقشته
الجدول ()8
الوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة ( )Tالمحسوبة وقيمة الداللة
ونوع الفرق لمجال اتخاذ القرارات
المجال

الوسط
الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ()T
المحسوبة

قيمة الداللة

نوع الفرق

مجلة الرياضة المعاصرة
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3310606

23906

23811

غير معنوي

98

ويعزززززززو الباح ززززززان سرررررربب ظهررررررور المسررررررتويات الضررررررعيفة فرررررري مجررررررال اتخرررررراذ القرررررررارات إلررررررى أن
هرررررؤالء اإلداريرررررين العررررراملين تحرررررت مضرررررلة االتحررررراد تعررررراملوا مرررررع اتخررررراذ القررررررارات بشررررركل غيرررررر
جيررررررد ،وغيررررررر منطقرررررري ،وحاسررررررم ،وفرررررري التوقيررررررت السررررررليم ويبرررررردو ان القرررررررارات لررررررم تبتعررررررد عررررررن
االهرررررررواء الشخصرررررررية واالجتهرررررررادات والمجرررررررامالت البعيررررررردة عرررررررن الموضررررررروعية بحيرررررررث أصررررررربح
واضرررررحا فررررري قرررررراراتهم أن غيررررراب الموضررررروعية هررررري المعيرررررار األساسررررري فررررري اتخررررراذ أي قررررررار
ويعررررد هررررذا األمررررر عمررررال مهمررررا وأساسرررريا لنجرررراح وحسررررم موضرررروع اتخرررراذ القرررررار وعنرررردما يررررنجح
اإلداري فرررررررري اتخرررررررراذ قراراترررررررره يضررررررررمن أن جررررررررودة االداء يسررررررررير وفررررررررق المعررررررررايير العلميررررررررة
وبخرررررالف ذلرررررك فرررررأن أي قررررررار يصررررردر بررررردون دراسرررررة مسررررربقة ومعمقرررررة ويعتمرررررد علرررررى اراء غيرررررر
ناضرررررجة فسررررروف يكرررررون قررررررار غيرررررر صرررررائب وسررررريؤدي بالعمليرررررة اإلداريرررررة إلرررررى الفشرررررل .ويشرررررير
إلرررررى ذلرررررك بشرررررير العرررررالق (  " ) 1001لضرررررمان أقصرررررى قررررردر ممكرررررن مرررررن النجررررراح فررررري اتخررررراذ
القررررررررارات الرشررررررريدة هرررررررو ترشررررررريد القررررررررار إلرررررررى أقصرررررررى حرررررررد ممكرررررررن بعيررررررردا عرررررررن الحكرررررررم
واالجتهادات والتصورات الشخصية" (العالق ،1000 ،صفحة )46
 - 0الخاتمة:
حيث استنتجت الباح تان ما يلي
 .9افتقار االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد الى معايير الجودة.
 .0ال يوجد معايير جودة اداء لدى أعضاء االتحاد العراقي بكرة اليد.
 .3ليس هنالك تميز وابداء في األداء وفق ما ذكر من تساؤالت
 .0يؤدي جودة االداء دورا ً مهما ً في تغير وتطوير االتحاد العراقي المركزي لكرة اليد.
 .0قلة استخدام األجهزة واألساليب الحديثة المتطورة إثر سلبا ً على جودة االداء لالتحاد العراقي لكرة اليد.
 .1قلة االهتمام الحقيقي والتوجه الى األفكار التي من شأنها تأخذ بمستوى جودة األداء نحو األفضل.
 .6اهتمام االتحاد باألنظمة االدارية المتعارف عليها وعدم التجريب
واوصت الباح تان مايلي
 .9تطبيق المقياس من قبل االتحاد العراقي بشكل مستمر للتعرف على مدى المستوى الذي وصل اليه
جودة االداء.
 .0التأكيد على جودة األداء لالتحاد العراقي المركزي لكرة اليد وتبادل االفكار والمعلومات بشكل مستمر،
ومحاولة اعادة صياغتها بشكل يخدمه.
 .3اتاحة الفرصة للجميع إلعطاء آرائهم بحرية من خالل اشراكهم في دورات وورش تطويرية.
 .0تطبيق المقياس على االتحادات األخرى على مستوى العراق وعلى كافة االلعاب.

المصادر العربية واألجنبية
 -1العاجز فؤاد ونشوان جميل( .ديسمبر .)2665 ,تطوير التعليم الجامعي لتنمية المجتمع الفلسطيني في
ضوء ادارة الجودة الشاملة .الجودة في التعليم العالي ،صفحة .164
 -2العتوم،عدنان يوسف .)2660( .علم النفس المعرفي – النظرية والتطبيق .اربد :عالم الكتب الحديث.
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 -0بشير العالق .)1000( .مبادئ االدارة .عمان :دار اليازوري.
 -0سهير متعب مناف .)2626( .التخطيط االستراتيجي كدالة للتنبؤة بجةدة االداء لالتحاد العراقي
المركزي بكرة اليد من وجهة نظر القائمين للعبة .بغداد ،العراق :جامعة بغداد كلية التربية البدنية
وعلوم الرياضة للنات.
 -5طارق عبد الحميد البدري .)2661( .االساليب القيادية واالدارية في المؤسسات التعليمية (المجلد
االولى) .عمان :دار الفكر العربي.
 -0عبد الحميد شرف .)1000( .االدارة في التربية الرياضية بين النظرية والتطبيق .القاهرة :مركز
الكتاب.

 -4فائق حسني ابو حليمة .)2660( .الحديث في اإلدارة الرياضية.

عمان.:

الملحق ()9
أسماء الخبراء والمختصين الذي أجرى الباحث معهم المقابالت الشخصية
االختصاص

ت

اسم الخبير واللقب العلمي

9

أ.د .عبد هللا هزاع علي

علم النفس الرياضي

0

أ.د .اسماعيل دمحم رضا

مناهج تدريسية

3

أ.م.د سالم حنتوش

ادارة رياضية

0

أ.م.د صالح وهاب الكندي

ادارة رياضية

0

م.د .خليل ستار دمحم

اختبارات وقياس الكرة الطائرة

1

م.د .ثامر حماد رجة

6

م.د .أحمد ذاري هاني

األدارة الرياضية
علم النفس الرياضي /كرة القدم

المؤسسة
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة المستنصرية
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/
جامعة بغداد
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الملحق ()0
مقياس جودة األداء االداري

ت
9
0
3
0
0
1
6
8
1
92
99
90
93
90
90

الفقرة
يشجع االتحاد على االبداع واألفكار
الجديدة.
يعمل االتحاد على وضع خطط مختلفة
التنفيذ.
يعتمد االتحاد على خطط بعيدة المدى.
يعمل االتحاد على وضع خطط مرنة
ومستقرة ومتغيرة.
يتم تحديد األهداف للتخطيط وفق
اإلمكانيات المادية والبشرية المتوفرة.
يعمل االتحاد على وضع خطط وصوال
للتنظيم األم ل للبطوالت والنشاطات.
يوفر االتحاد أجواء مناسبة لتحقيق
جودة االداء
إمكانية االتحاد على توفير متطلبات
األندية والمنتخبات
المرونة والحزم في اتخاذ القرارات
التعاون المشترك بين االتحاد والقائمين
على اللعبة لتجاوز المعوقات الخاصة
بجودة االداء
يعزز االتحاد من االتصال والتعاون بينه
وبين المؤسسات االخرى
تبني االتحاد األفكار الحدي ة التي تطور
من نشاطاته
مستوى اشباع الخدمات باألندية
الرياضية يتناسب مع تحقيق اهداف
االتحاد
يوفر أعضاء االتحاد البيئة المناسبة
لتطوير أداء األندية والمنتخبات
يتبني االتحاد مبدأ الصراحة في

دائما

غالبا

احيانا

نادرا

ابدا

مجلة الرياضة المعاصرة

91
96
98
91
02
09
00
03
00
00
01
06
08
01
32

المناقشة وحل المشكالت
التعاون المشترك لتطوير النظم
وإجراءات عمل االتحاد
يضع االتحاد خطة طويلة األمد من اجل
تطويره
العمل المستمر على مراجعة وصياغة
األهداف واالستراتيجيات الخاصة
باالتحاد
يعمل االتحاد على وضع لجنة
متخصصة للكشف عن اإلخفاقات.
اهتمام االتحاد باإلخفاقات بهدف عدم
تكراراها
اهتمام االتحاد بنظام المراقبة والمتابعة
حرصا منه لتحقيق األهداف
الموضوعة وعدم انحرافها
يتتبع االتحاد إجراءات الرقابة
والمتابعة التصحيحية باستمرار
المراجعة المستمرة من قبل االتحاد
للقرارات واعتماد المقاييس في
اصدارها
اتخاذ اإلجراءات التصحيحية الالزمة
من قبل االتحاد اذا لزم االمر
المتابعة المستمرة لألعمال والبرامج
وحالة تنفيذها
يقيم االتحاد بطوالت لجميع الفرق
التابعة له.
يقيم االتحاد معسكرات تأهيلية داخلية
وخارجية لغرض إعداد فرقه للمشاركة
في البطوالت.
يخصص االتحاد المبالغ الالزمة
للنشاطات المحلية والخارجية
يسعى االتحاد الى تحقيق إنجازات
وعلى مختلف الفئات العمرية.
يعمل االتحاد على وضع جوائز
تشجيعية للمنتخبات الوطنية.
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39
30
33
30
30
31
36

38

31

02
09
00
03
00
00

يهتم االتحاد باالشتراك في الدورات
والبطوالت الخارجية لغرض تحقيق
اإلنجاز.
يستعين االتحاد بالخبرات واللجان
العاملة فيه لتحقيق االنجاز
يستعين االتحاد بذوي الكفاءة والخبرة
من اجل تطوير عمل الفئات العمرية.
يعتمد االتحاد على تحقيق المدربين
لإلنجازات من اجل استمرارهم للعمل
فيه.
يساعد االتحاد على توفير افضل الطرق
العلمية الحدي ة.
يهتم االتحاد بالمتميزين ويوفر لهم كل
السبل التي تسهم في تطورهم.
يعمل االتحاد على تلبية جميع احتياجات
االندية والمنتخبات ويتفهم مشكالتهم
يساعد االتحاد االندية والمنتخبات على
استغالل ما لديها من قدرات
واستعدادات وتنمية سماتهم االيجابية
وتعزيزها
يعمل االتحاد على عقد اجتماعات
خاصة مع الهيئات والمؤسسات
المستفيدة من نتاجاته.
يعمل االتحاد على اختيار افضل
االعضاء لألشراف على المنتخبات
الوطنية.
يعمل االتحاد على توفير احتياجات
المنتخبات المادية والمعنوية.
يعمل االتحاد على توظيف القرارات
الداخلية والخارجية لمصلحة اللعبة.
يعمل االتحاد باستمرار على تزويد
االندية والمنتخبات الوطنية بالمعلومات
الحدي ة والتي تسهم في تطوير عملهم
يحدد االتحاد المعايير التي تقيس
النجاح او الفشل عند تنفيذ القرارات
يشترك أعضاء االتحاد في اتخاذ
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القرارات المتعلقة به
 01لالتحاد القدرة في اتخاذ القرات البديلة.
يعمل االتحاد على اشراك الجهات
 06المرتبطة به في اتخاذ القرار وتحمل
المسؤولية.
الملحق ()0

فريق العمل المساعد
ت

االسم

االختصاص

مكان العمل

9

م.د رعد خنجر

تدريب /يد

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة/جامعة بغداد

0

أ.م علي عبد اللطيف

إدارة رياضية

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة/جامعة بغداد

3

أ.م.د دمحم محمود

فسلجة/يد

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة/جامعة بغداد

0

إبراهيم خنجر

كرة يد

كلية التربية البدنية وعلوم
الرياضة/جامعة بغداد

